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PRODUCT INFORMATIE 

 

Engine Cleaner / Degreaser BIO 
 
Bardahl Engine Cleaner/ Degreaser is samengesteld uit hoogwaardige oplosmiddelen en geselecteerde 
oppervlakteactieve stoffen. Doordat de emulgator binnen 15 minuten na het afspoelen met water uitgewerkt 
is, valt het spoelwater uiteen in een olie en een waterfase.  
 
Bardahl Engine Cleaner/ Degreaser wordt door middel van sproeien, of met behulp van een kwast of borstel 
aangebracht op de te reinigen voorwerpen. Voor het schoonmaken van kleinere werkstukken kan men ook een 
dompelprocedure toepassen. Deze hooggeconcentreerde ontvetter lost zeer snel en moeiteloos olie, vet en 
teer op.  
 
 
Toepassingen 

 
− Voor het reinigen van motoren, versnellingsbakken, cardans, assen enz. Met spuit of borstel opbrengen en 

daarna met water afspuiten.  
− Voor het verwijderen van de paraffinelaag van nieuwe auto’s. Met poetslappen of borstel aanbrengen. 

Wanneer de paraffinelaag is opgelost met water afspoelen en met een zeem drogen. 
− Voor het verwijderen van olie en vet van vloeren. De vloer besprenkelen en met bezem of borstel 

verdelen. Daarna afspuiten met water en droogtrekken. 
− Voor het verwijderen van teer en opslagtanks, tankauto’s en wegenbouwmachines.  
 
 
Gebruiksaanwijzing 
 
De ontvetter heeft enige minuten de tijd nodig om door te dringen in de vuillaag. Na een inweektijd van 3 - 5 
minuten kan met stromend water of met water en borstel het vuil verwijderd worden.  
 
 
Analytische-gegevens 

Test Resultaten 
Ontvetter - Klasse Method Unit Engine Cleaner / 

Degreaser 
Density 15°C  g/ml 0,78 
Colour    blank 
Aromatics % m/m SMS 2728 % m/m 0,02 
Benzene quality mg/kg  mg/kg 5 (Gas Chrom.) 
Bromine index mgBr/100gr ASTM D1492 mgBr/100gr 200 
Flashpoint °C  °C 42 (Abel) 
 
 
Biologisch afbreekbaar 
 
Bardahl Engine Cleaner/ Degreaser is biologisch afbreekbaar. De biologische afbreekbaarheid, gemeten 
volgens de CEC L-33-T-82 test, is 90%. 
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PRODUCT INFORMATIE 

 
 
 
 
Artikelnummer 61204 
Inhoud  400 ml    
 
Artikelnummer 61255 
Inhoud  5 liter     
 
Artikelnummer 61282 
Inhoud  25 liter     
 
Artikelnummer 61286 
Inhoud  60 liter     
 
Artikelnummer 61292 
Inhoud  200 liter     
 
Informatie betreffende detergentia kunt u vinden op het SDS van dit product 
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